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Број:5.2.- 11218     

Дана: 24.04.2015                   

 

Предмет: Одговор на питање - појашњење потенцијалног понуђача упућенa  путем 

електронске поште (maila)  дана 21.04.2015. у 09,53 и 21.04.2015. у 15,52 часова и дана 

23.04.2015 у 9,45 часова за јавну набавку велике вредности – Набавка машинског и 

помоћног материјала ЈНВВ број 34/14-С. 

  

Дана 21.04.2015. u 09,53 и у 15,52 часова и 23.04.2015 у 9,45 потенцијални понуђач је 

упутио путем електронске поште питања - везана за јавну набавку добара у поступку јавне 

набавке велике вредности - Набавка машинског и помоћног материјала ЈНВВ број 34/14-С.  

Наручилац је дана 24.04.2015. године у 09,45 и 10,01и 10,02 часа  електронским путем 

потврдио пријем питања. 

 

Питање од 21.04.2015. пристигло у 09,53  

1. Прохромске цеви: Да ли су шавне или бешавне? 

2. Прохромске цеви: ставке 217,218,219 пречници не одговарају стандарду,који пречници 

их могу мењати. 

 

Питање од 21.04.2015. пристигло у 15,52 

 

3. Питање:Ставке 114;115;116; која је дебљина жице. 

4. Питање:Ставке 121;122;123;124;125 која је дебљина плоче. 

 

Питање од 23.04.2015., пристигло у 09,45 

 

5.Питање: Од које врсте материјала,ставке 167;168;169;170; јувидур у шипкама. 

6.Питање: Које врсте чивија,цилиндричне,конусне,еластичне. 

 

  

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена питања. 

   

1. Специфициране прохромске цеви су шавне. 

2. Прохромске цеви наведене на позицијама 217,218 и 219 на које се питање односи 

бришу се из техничке спецификације,уместо њих се убацују прохромске цеви ФИ 154 x 

2 mm (100 метара или 770 кг) 

3. Дебљина жице по ставкама је следећа:114-жица за заваривање гвоздена 2мм,115- жица 

за заваривање Co2 1,2мм, 116- жица за заваривање месингана 3мм. 

4. Дебљина плоче по наведеним ставкама је следећа: 121-6мм,122-6мм,123-1мм,124-

3мм,125-3мм. 

5. Јувидур је сам по себи врста материјала – то је PoliTerm PVC поливинил хлорид (Тврди) 

а јувидур му је трговачки назив.Разликује се по томе што може бити у облику 

шипки,плоча или цеви. 

6. Ради се о еластичним чивијама. 
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Прихватају се констатације из питања потенцијалног понуђача за предметну јавну 

набавку. У складу са напред наведеним, Наручилац ће изменити конкурсну документацију 

у делу техничке спецификације. Измењена конкурсна документације са измењеном 

техничком спецификацијом биће доступна сваком заинтересованом лицу на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

 

 С поштовањем, 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

      

 

 


